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АЛЕРГИЧНИЯТ РИНИТ (АР) Е 
ЧЕСТО СРЕЩАНО ЗАБОЛЯВАНЕ, 
засягащо до 40% от населението. 
Алергичното заболяване води 
до влошено качество на живот, 
което прогресира по време на 
наложения локдаун в условията 
на пандемията с Covid-19. Кли-
ничните симптоми на сезонен 
алергичен ринит (САР) може да 
се припокриват с някои от симп-
томите при остра инфекция със 
SARS-CoV-2, но конюнктивитът и 
сърбежът насочват към алергична 
генеза. Симптомите на неконтро-
лирания АР се разглеждат като 
рисков фактор за по-тежко проти-
чане на Covid-19. Препоръчва се 
провеждане на лечение на AР по 
време на пандемията. Данните за 
влиянието на AР върху тежестта 
на заболяването COVID-19 все още 
не са окончателни. Изглежда, че 
пациентите с АР не сe разглеждат 
с повишен риск от заболяване и 
по-тежко протичане от Covid-19. 

А
лергичният ринит (АР) е не-

инфекциозно заболяване на 

горните дихателни пъти-

ща (ГДП) и се характеризира със 

симптоми, предизвикани от IgE-ме-

диирания възпалителен отговор в 

лигавицата на носа след алергенна 

експозиция. Клинично се представя с 

кихане, водниста секреция, сърбеж в 

носа и запушване. Често е добавена 

и конюнктивитна симптоматика – 

инфекция на конюнктивите, парене, 

сърбеж, сълзене от очите поради 

съществуването на назо-окуларен 

аксон рефлекс, същите алергени и 

наличието на атопия[1]. От начало-

то на индустриалнoтo развитие AР 

е едно от най-честите заболявания 

в света, с честота от 10-40% сред 

населението[2]. В Съединените щати 

засяга 20-40 млн. души годишно, вклю-

чително до 30% от възрастните и 

40% от децата[3]. Механизмите, ле-

жащи в основата на патогенезата и 

лечението на AР са широко проучени, 

но в много аспекти остават неясни 

и налагат допълнителни изследва-

ния[4]. Честотата и тежестта на AР 

са тясно свързани с нивата на поле-

новите алергени във въздуха в мно-

жество различни страни и региони[5]. 

В Европа се наблюдава нарастване 

на сенсибилизацията към брезов по-

лен поради нарастващите му концен-

трации и повишената експозиция[6]. 

ARIA (Allergic Rhinitis and It`s Impact on 

Asthma) класифицирa AР като интер-

митентно заболяване въз основа 

наличието на симптоми за по-малко 

от 4 дни в седмицата или по-малко 

от 4 седмици; или като персистира-

що заболяване, когато симптомите 

персистират повече от 4 дни в сед-

мицата за повече от 4 седмици[7]. 

От друга страна, AР може да се раз-

дели на сезонен (САР) и целогодишен 

(ЦАР) въз основа на вида на алергени-

те. В тази връзка външните алерге-

ни, като тревни и дървесни полени, 
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обикновено са основните сенсибили-

зиращи алергени за САР, докато ака-

рите от домашен прах са сенсибили-

зиращите алергени за ЦАР[2,8]. 

Лечението на AР може да 

бъде разделено в три основни 

направления: 

1. Контрол на околната среда и из-

бягване на алергени.

2. Фармакологично лечение – са-

мостоятелно или в комбинация 

с перорален или интраназален 

H1-антихистамин, интраназални 

кортикостероиди или антилевко-

триенов рецепторен антагонист.

3. Алерген специфична имунотера-

пия (AСИТ)[9]. 

АР не е тежко заболяване, но въпреки 

това влошава качество на живот и 

физиологичния статус на пациента[10].

През последните 100 години хората 

са били изправени пред големи панде-

мии. През 1918 г. така нареченият ис-

пански грип е довел до повече смърт-

ни случаи, отколкото през Първата 

и Втората световна война взети за-

едно. Съвсем наскоро грипът H1N1, 

тежкият остър респираторен син-

дром (ТОРС) и близкоизточният рес-

пираторен синдром (MERS) доведоха 

до епидемии в различна степен. В 

момента светът отново е изправен 

пред голяма пандемия, дължаща се на 

нов коронавирус SARS-CоV-2, водещ 

до заболяване COVID-19 (Coronavirus 

Disease, 2019). Епидемиологичните 

дан ни предполагат появата на виру-

са от животински пазар в град Ухан 

(Китай), най-вероятно през послед-

ните месеци на 2019 г.[11]. COVID-19 

бързо се разпространи по целия свят 

с над 444 млн. случая и е причина за 

смъртта на повече от 5.99 милиона 

души по света към януари 2022 г.

Въпреки това АР ще продължи да 

бъде едно от най-честите заболя-

вания дори в ерата след COVID-19[9]. 

Ограниченията, наложени от панде-

мията и необходимостта от про-

дължително пребиваване в домаш-

ни условия, отколкото на открито, 

съответстват с предложените 

насоки от ARIA, според които огра-

ничаването на експозицията на по-

лени е най-ефективната първична 

превенция при лица с респираторни 

алергии. От друга страна, продъл-

жителното пребиваване в домашни 

условия на пациентите с алергия 

към акари от домашен прах води 

до това, че те са подложени на по-

вишена алергенна експозиция. Фак-

торите на околната среда изглеж-

да играят роля от първостепенно 

значение в патогенезата на АР[12]. 

От друга страна, по време на пан-

демията много пациенти с АР пре-

установяват своето фармакологич-

но лечение и алерген-специфичната 

имунотерапия. 

Основните препоръки за лечение на 

пациентите с АР по време на панде-

мията с Covid-19 включват[13]:

 � Пациентите с АР трябва да про-

дължат лечението си, включи-

телно интраназални кортико-

сте роиди, второ поколение 

H1-анти хистамини или ком-

бинирани препарати – AzeFlu 

(Azelastine hydrochloride/Fluticasone 

propionate)[14]. В одобрената доза 

назалният кортикостероид не по-

вишава чувствителността към 

инфекция със SARS-CoV-2 или те-

жестта на COVID-19[15], подобрява 

структурата и функцията на нос-

ната лигавица и намалява кихане-

то, което ограничава разпростра-

нението на вирусни частици.

 � Пациентите могат да бъдат обу-

чени относно мерките за избягва-

не на алергени и възможните начи-

ни на лечение.

 � Правилното лечение на AР е много 

важно, тъй като неконтролирано-

то заболяване може да увеличи ри-

ска от разпространение на вируси.

 � Относно имунотерапията с алер-

гени се препоръчва лечението да 

продължи в случай на неинфекти-

рани пациенти или излекувани от 

инфекция с COVID-19 и да се пре-

установи временно в случай на 

положителна или предполагаема 

инфекция със SARS-CoV-2[16].

Пациентите с АР обикновено съоб-

щават за тревожност, депресия и 

психологически разстройства. Wang 

Y. и сътрудници[17] изследват зависи-

мостта на тревожност и депресия 

при пациенти с АР в Ухан (Китай) 

преди и по време на пандемията с 

Covid-19. Те не установяват значи-

телно въздействие върху психоло-

гичния им статус по време на панде-

мията. Тежестта на симптомите 

и ограниченото познание за АР са 

рискови фактори за възникване на 

тревожност и депресия. В друго 

проучване, проведено в периода на 

карантина от COVID-19, психологи-

ческото въздействие при пациенти 

с алергични заболявания (n=1650) е 

по-голямо, отколкото при неалер-

гични контроли (n=2.450). Но в това 

изследване авторите не са разгра-

ничили пациентите с АР от тези с 

алергична астма[18].

Тазгодишният сезонен АР старти-

ра на фона на разпространението 

на силно вирулентния вариант оми-

крон. Симптомите, характерни за 

този щам, донякъде се припокриват 

с тези на САР и могат да са причина 

за трудно разграничаване. Според 

Японското дружество по оторино-

ларингология 73% от пациентите, 

заразени с омикрон, са имали симп-
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томи на водниста секреция и често 

кихане при 60% от тях. За разлика 

от инфекциите с по-рано открити-

те варианти на коронавирус, загуба-

та на вкус или обоняние обикновено 

е рядко срещано при варианта на 

омикрон. Препоръчително е хората 

със САР да повлияят симптомите 

преди пика на поленовия сезон, за да 

се намали рискът от разпростране-

ние на коронавируса сред заобика-

лящите ги хора. Има данни, че коли-

чеството капчици, произведени от 

еднократно кихане, са 10 пъти пове-

че от това при кашлица. 

Един от основните проблеми при бол-

ните от COVID-19 е ранното разпозна-

ване на заболяването, тъй като има 

голям брой безсимптомни пациенти. 

Приблизително 80% от пациентите 

с COVID-19 са с леко клинично проти-

чане, което наподобява обикновена 

настинка и пациентите се възстано-

вяват без специфично лечение[19]. 

Симптомите от ГДП са променли-

ви в различните възрастови групи, 

което затруднява разграничаване-

то на COVID-19 от често срещани-

те инфекции на ГДП (напр. круп при 

деца). Обикновено COVID-19 предиз-

виква задух, кашлица, фебрилитет, 

запушен нос и общо неразположение. 

Въпреки това инфекцията със SARS-

CoV-2 е свързана с редица други 

симптоми, засягащи няколко органа 

и системи, включително болки в мус-

кулите и ставите, възпалено гърло, 

главоболие, гадене, повръщане и ди-

ария, както и коагулопатия[20].

Един от основните проблеми на ин-

фекцията е как да се скринират граж-

даните с възможен COVID-19 и да се 

разграничат от пациенти със сходни 

симптоми, причинени от АР или дру-

ги често срещани вирусни инфекции 

на дихателните пътища. Внезапната 

и пълна аносмия може да бъде ранен 

признак на инфекция с COVID-19, кой-

то го разграничава от AР.

Беше проведена инициатива на ARIA, 

EAACI (European Academy of Allergy 

and Clinical Immunology) и GA2LEN 

(Global Allergy and Asthma European 

Network) за създаване на консенсус 

по набор от въпроси относно симп-

томите и тяхната интензивност, 

за да се направи разлика между кла-

сическите заболявания на ГДП и 

COVID-19[21]. Участвали са лекари от 

различни медицински специалности 

и от 37 държави. Съобщаването и 

разпределението на симптомите, 

на база цифрово приложение са оце-

нени в проспективни проучвания в 

Обединеното кралство, Китай и 

САЩ. За този подход е необходим 

дигитален метод, който позволява 

бързо разграничаване на симптоми-

те и може да бъде от голяма полза 

през зимните месеци при едновре-

менно съществуване на COVID-19, 

грип, обикновена настинка или други 

респираторни вирусни инфекции и 

АР, предизвикан от домашен прах. 

Подобряването на подбора на паци-

енти ще повиши вероятността за 

ранно диагностициране още преди 

провеждане на PCR или други диаг-

ностични тестове за SARS-CoV-2; 

облекчаване на ненужната каран-

тина и ограничаване затварянето 

на училища, дневни грижи за деца и 

обществени услуги. От този консен-

сус ще бъде предложен и дигитали-

зиран алгоритъм, като се използва 

метод, който вече е валидиран в 

ARIA MASK-air app[22].

В началото на пандемията позна-

ния за връзката между чувствител-

ността към инфекцията със SARS-

CoV-2, риска от тежко развитие на 

COVID-19 и АР бяха ограничени. Към 

днешна дата алергичните заболя-

вания не се разглеждат като рис-

ков фактор, а като възможност за 

протекция спрямо инфекцията със 

SARS-CoV-2. Проведено е проучване 

относно бронхиалната астма да се 

разглежда като рисков фактор за 

тежестта на COVID-19. Установява 

се, че астмата не е свързана с пови-

шен риск от хоспитализация, особе-

но при пациенти с АР и риносинузит. 

Авторите подчертават потенциал-

ния защитен ефект от възпаление 

тип 2[23]. Проведено Американско 

кохортно проучване, включващо 

1043 пациенти с COVID-19, търси 

връзката между атопия и тежест 

на протичане на COVID-19. При 257 

(24.6%) пациенти с атопия са били с 

по-ниски шансове за хоспитализация 

(p<0.004) и продължителност на хос-

питализацията (p<0.008). Пациенти-

т а б л и ц а  1
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те с AР (n=171; 16.4%) имат по-нисък 

процент на хоспитализация (p<0.02), 

продължителност на хоспитализа-

ция (p<0.001) и по-ниска продължи-

телност на интубация (p<0.039)[24].

От имунологична гледна точка в 

основата на алергичните заболя-

вания стои Th2 имунният отговор, 

характеризиращ се с наличие на ео-

зинофилия, по-ниско производство 

на IFN-α и ниска рецепторна експре-

сия на АСЕ2 (Angiotensin–Convercting 

Enzyme II) в дихателните пътища 

на тези пациенти. Еозинофилията 

може да се разглежда като предик-

тор за намалена заболеваемост и 

смъртност от Covid-19[25]. Тежест-

та на AР корелира с нивата на ео-

зинофилите в кръвта и носната ли-

гавица. Chen и сътр. са установили, 

че нивата на еозинофилите в кръв-

та са значително по-високи при лек 

и средно тежък AР в сравнение със 

здрави контроли[26].

Kimura и сътр.[27] подчертават воде-

щата роля на цитокините IL-4 и IL-13 

в Th2 имунния отговор, регулиращи 

намалената експресия на ACE2 рецеп-

торите в клетките на ГДП при алер-

гични деца. ACE2 е рецептор-свърз-

ващият домен на SARS-CoV-2 и е от 

съществено значение за свързване 

към S протеина на SARS-CoV-2, до-

като трансмембранната серинова 

протеаза серин 2 (TMPRSS2) е от зна-

чение за разцепването на свързания 

S протеин за навлизане на вируса в 

клетката чрез мембранно сливане[28]. 

Докато Th1 имунният отговор чрез 

освобождаването на интерферон-га-

ма (IFN-y) е причина за повишена екс-

пресия на ACE2 рецепторите, стиму-

лирайки навлизането на SARS-CoV-2 в 

клетките на дихателните пътища. 

Децата с бронхиална астма и алерги-

чен риноконюнктивит имат по-нисък 

риск за заразяване със SARS-CoV-2 ин-

фекция, тъй като използваните ACE2 

рецептори от вируса се експреси-

рат в по-малка степен от алергични-

те фенотипове[29]. Обрат но, други ви-

дове коронавируси или респираторни 

вируси са в състояние да обострят 

астмата, тъй като използват дру-

ги входни рецептори, различни от 

ACE2[30]. 

Симптомите на неконтролирана 

астма и АР се считат за рискови 

фактори за по-тежко протичане на 

COVID-19[31]. Според препоръките на 

GINA (Global Initiative for Asthma) е не-

обходимо да се постигне контрол 

на астмата чрез продължаване на 

лечението, тъй като контролира-

щите медикаменти при астматици-

те имат антивирусен и имуномоду-

лиращ ефект. Дори при пациентите 

с тежка астма, провеждащи биоло-

гично лечение по време на пандемия, 

освен в случаите при пациенти с ак-

тивни симптоми на COVID-19[32].

Заключение
Пандемията с COVID-19 постави 

пред голямо предизвикателство 

практикуващия алерголог. Ранните 

и леки симптоми на COVID-19 могат 

да бъдат объркани или съпътства-

щи с AР. Правилното лечение на АР е 

от важно значение, тъй като некон-

тролираното респираторно алер-

гично заболяване може да увеличи 

риска от разпространение на виру-

са. Антиалергичната терапия (вклю-

чително АСИТ) не е имуносупресив-

на и не представлява рисков фактор 

за по-тежко заболяване, предизвика-

но от COVID-19. Локалните и инхала-

торните кортикостероиди могат 

дори да бъдат полезни или преван-

тивни при инфекция с COVID-19. n
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